
СТАНОВИЩЕ 

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ по 
Кинознание, киноизкуство и телевизия (теория и история на екранното изкуство), 
професионално направление 8.4.  Театрално и филмово изкуство,  

за нуждите на сектор Екранни изкуства на Института за изследване на изкуствата при 
БАН, обявен в ДВ № 65/12.08.2022 г. и на интернет страницата на ИИИзк,  

от доцент д-р Александър Донев Ангелов, Институт за изследване на изкуствата, 
специалност 8.4. Теория на изкуствата Театрално и филмово изкуство, в качеството на 
член на научното жури по конкурса,  

съгласно Заповед № 537 -РД/07.10.2022 г. на Директора на ИИИзк. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:   

доцент д-р Андроника Мартонова, ИИИзк-БАН.  

 

I. Общо описание на представените материали 

1. Данни за кандидатурата 

За участие в конкурса кандидатката доц. д-р Андроника Мартонова е представила 
списък с научни публикации, включващ една монография /„Между миграция и 
уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (Към културологичните полета 
на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд)“ - основен хабилитационен труд) 
и 56 научни статии и студии, от тях 7 индексирани в Web of Science или Scopus.  

Приемат се за разглеждане следните научни трудове, които не са използвани за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ и са в тематиката на конкурса: 

- една монография (основен хабилитационен труд); 
- 11 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми. 

Представени са също заявление за допускане до участие в конкурса, професионална 
автобиография по европейски образец, дипломи за завършено висше образование 
(магистър), диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“, 
удостоверение за заемане на академична длъжност „доцент“, пълен списък на 
научните публикации след придобиване на академична длъжност доцент (с резюмета 
на 11 от тях), копия на хабилитационния труд и на единадесет студии и статии, справки 
за редакторска, педагогическа и учебна дейност, за цитиранията, за оригиналните 
научни приноси на хабилитационния труд и обобщени приноси,  свързани с научните 
статии и студии, списък на участия в международни и национални конференции след 
придобиване на академична длъжност доцент, карта от НАЦИД, удостоверяваща 
изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал.2 и 3, и на 



изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, както и на минималните изисквания на ИИИзк 
– БАН.   

Предоставените документи отговарят на всички изисквания и дават пълна информация 
за приносите и публикациите на кандидатката. 

2. Данни за кандидата 

Кандидатката има над 20-годишен опит от работата си в ИИИзк-БАН, където придобива 
научната степен доктор и от 2012 заема длъжността доцент в сектор „Екранни 
изкуства“.   

3. Обща характеристика на научните трудове и постижения на кандидата 

Кандидатката работи и е представила публикации в следните области от тематиката на 
конкурса: 

- Теоретични и естетически аспекти на проблемите за идентичността, „другостта“ 
и транснационалното в съвременното кино; 

- Историческа и художествена специфика на транснационалната проблематика в 
българското кино. 

Спазени и дори са надхвърлени количествените показатели на критериите за заемане 
на академичната длъжност професор – общо по ЗРАСРБ и по-конкретно по Правилника 
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности в Института за изследване на изкуствата.   

Не е установено плагиатство в представените по конкурса научни трудове. 

4. Характеристика и оценка на работа по проекти и други дейности 

За десетте години, през които е заемала длъжността „доцент“, кандидатката има 
изнесени 64 доклада на международни и национални конференции, семинари и 
кръгли маси.  Тя е член на четири редакционни колегии на национални и 
международни научни издания и е редактирала три научни книги (една от тя в 
съавторство). Съръководител е на четирима успешно защитили докторанти, изнесла е 
три мастер класове, водила е седем университетски курсове (пет от които авторски). 
Участвала е в седем научни проекта, три от които са подкрепени от Фонд „Научни 
изследвания“, а два са с международно участие. Има многобройни научнопопулярни и 
други публикации, участия в журита във връзка с научни процедури, филмови 
фестивали и други експертни дейности.  Ръководила е сектор „Екранни изкуства“ от 
2015 до декември 2022. Участва активно в научния живот и организационната дейност 
на ИИИзк-БАН. 

5. Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения на 
кандидатката, съдържащи се в материалите за участие в конкурса. 

Научните трудове на кандидатката напълно съответстват на тематиката на конкурса, те 
са били представени като доклади на реномирани научни конференции или 
публикувани в научни издания. Във фокуса на нейните интереси стоят широк кръг от 



проблеми, свързани с изследване на идентичността и транснационалното в 
съвременните екранни изкуства. Научните изследвания на Андроника Мартонова са в 
тясна връзка с някои от най-актуалните тенденции в съвременното кинотеоретично 
знание, отнасящи се до теми като глобализацията, породените от дигитализацията 
социални трансформации, интеркултурните взаимодействия, синтеза на различните 
изкуства. Методологията, която прилага, е преобладаващо интердисциплинарна с 
акцент върху кинотеоретичното изследване. Наред с това нейните научни разработки 
се основават на задълбочено проучване на архивни извори и съвременни източници, 
на умението да се откриват историческите корени на изследваните актуални явления.  

Най-ярък пример за това е монографията „Между миграция и уседналост: екзотичният 
друг и новото българско кино“ (2021). Тя представлява първо по рода си в България 
цялостно изследване в областта на екранните изкуства за динамиката между „чуждо“ и 
„свое“, между идентичност и „другост“, анализирани в контекста на актуалните 
проблеми на миграцията. Задълбочено е разгледано проявлението на тематични 
мотиви и интерпретации, свързани с тези идеи в поредица нови български филми от 
началото на XXI век. Всички проблеми са ситуирани в контекста на днешното световно 
кино и на модерни идеи, разработени в широк спектър от съвременни социални науки. 

В сърцевината на монографията е залегнал проблемът за „екзотичния друг“. В тази 
културологична метафора Мартонова разпознава една принципно нова тема за 
българското кино, а и за съвременното ни изкуство въобще, която заема все по-
значителни художествени територии особено в хода на изминалото второ десетилетие 
на ХХI век. Авторката специално подчертава специфичния смисъл, който влага в 
понятието „другост“ (otherness). Тя го използва не толкова в контекста на най-
актуалните изследвания на социологията от първите десетилетия на XXI век, която 
разбира под това характеристика на различни видове малцинства и други уязвими 
групи в развитите западни общества. Мартонова го употребява в по-традиционния му 
смисъл, родеещ се с интерпретациите на екзистенциализма. В тях ‚другият“ е по-скоро 
чуждият, непознатият, далечният, отколкото различният, който живее вътре в 
общността.  

Заслужава да се отбележа също така, че наред с научната си новост и изследователска 
ценност монографичният труд на Андроника Мартонова демонстрира нейната способност 
да направлява умело своите интереси като учен, съчетавайки органично приемствеността 
на досегашните си търсения с разработването на нови полетата на киноведски анализ. 

Останалите приложени като материали за конкурса научни публикации, датирани в 
периода от 2014 до 2021, представят нагледно еволюцията в изследователските 
постижения и методологически подходи на кандидатката. В същото време те се 
отличават със собствени тематични открития и оригинални теоретични постановки. 
Такъв характер носи изследването на травматичната филмова памет, проявяваща се в 
съвременното българско документално кино (Травматичният поглед на филмовата 
памет: принудителната асимилация във фокуса на посттоталитарното българско 
документално кино. // Балканистичен форум / Balkanistic forum: DREAMERS AND 
VISIONARIES, XXX, 3. Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2021). Висока степен на 



универсалност, съчетана с киноведска прецизност, е постигната и в изследването на 
детската тема в японското кино въз основа на творчеството на Хирокадзу Корееда (Boys 
dont’t cry: the image of the children as a social problem in Hirokazu Koreeda’s films. // 
Central Asian Journal Of Art Studies, 2, 2, T. Zhurgehov Kazakh National Academy of Arts, 
Almaty, Kazakhstan, 2016).  Важен принос в актуалните изследвания за връзката между 
дигиталните медии и съвременните социални трансформации има и статията 
Подценената реалност (Пост-Тянанмън в китайското независимо документално кино). – 
В: Добре дошли в Киберия - записки по дигиталния терен. София, ИЕФЕМ - БАН, 2014. 

6. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към рецензираните трудове и дейността на кандидатката, 
както и за бъдещото използване на научните и научно-приложни приноси на 
кандидата. 

7. Лични впечатления за кандидата 

Познавам кандидатката още от времето на нейното следване в НАТФИЗ и имам 
отлични впечатления от нейното развитие като учен. Тя притежава необходимите 
морални и професионални качества за заемане на длъжността професор. Като учен и 
академичен колега Андроника Мартонова е пример, достоен за уважение. С 
цялостната си дейност тя съдейства за поддържане на високия научен и обществен 
престиж на ИИИзк-БАН. 

8. Заключение за кандидатурата 

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове и въз 
основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и 
научно-приложни приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят на 
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности в Института за изследване на изкуствата при БАН. 

В частност кандидатът удовлетворява минималните национални изисквания в 
професионалното направление и не е установено плагиатство в представените по 
конкурса научни трудове. 

Давам своята положителна оценка на кандидатурата. 

 

II. Общо заключение 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 
тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и научно-приложни приноси, давам 
напълно убедено своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да 
предложи на Научния съвет на ИИИзк-БАН да избере доцент д-р Андроника Мартонова 
да заеме академичната длъжност „професор“ в област на висшето образование 8. 



Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна 
специалност История и теория на киното.   

 

дата: 03. 01. 2023 г.     Изготвил становището: 

        доц. д-р Александър Донев 

 

 


